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Ezúttal a szokásosnál hosszabb, több évre szóló visszatekintést osztunk meg Olvasóinkkal azokról az 

eredményekről, melyek voltaképp mindannyiunk büszkeségei, s egyúttal szeretnénk megköszönni 

mindazok igyekezetét, akik segítették az alább leírt folyamatokat. A Hunyadivárosban komoly fejlődés 

tapasztalható ebben a ciklusban is. A fejlesztések sorában legjelentősebb a Mátyás király és a Géza 

fejedelem körút város felőli oldalán futó kerékpárút  megépülése a város 300 milliós pályázati 

támogatásának köszönhetően, mellyel egyidejűleg kialakították a buszváró öblöket is. Befejeződött az 

ISPA csatornázás a belterületi részeken, s megtörtént a teljes úthelyreállítás. A Kaffka Margit  utcában 

csatorna, út, valamint járda is épült. Elkészült a hunyadivárosi garázssort a Mátyás király körúttal 

összekötő útszakasz, s a Janus Pannonius és a Madách utcák burkolata. Jelenleg a Palota és a Vértes 

utcát építik, és felújították a Pártos Gyula utca aszfaltburkolatát. Lakossági önerővel és önkormányzati 

segítséggel a jövőben szilárd útburkolatot kaphat a Gárdonyi Géza, a Bérc, a Gerecse, a Lovag, a Gyenes 

István utca, a Kecske köz és a Szilágyi Erzsébet utca vége. Közvilágítási lámpák felállításáról is 

döntöttünk a Palota, a Bérc és a Márai Sándor utcákban. Az összefogás szép példája volt a Daróczi köz - 

Kandó Kálmán utca közötti 500 méteres járdaszakasz elkészítése. Négy új utca kapott nevet: Márai 

Sándor, Gyenes István, Bérc és Lovag utcák. Sor került a Bölcsőde tetőszerkezetének és fűtésének 

korszerűsítésére. Nyert pályázat van a nyílászárók cseréjére is, tízmillió forint értékben. A Corvina 

intézményeiben közel 60 millió forintos, a KEMU épületeinél 20 millió forintos fejlesztés történt. A 

városrész panelépületeinek felújítása több lakótömbben befejeződött. Közel 60 millió forint volt az 

önkormányzat által az önerő mellé nyújtott összeg. A városrész társadalmi életéről elmondható, hogy 27 

fővel megalakult a III. Hunyadivárosi Részönkormányzat, mely azóta is folyamatosan, két-három 

havonta tart értekezleteket. Hagyománnyá vált a Hunyadivárosi Napok, jelenleg a VI. rendezvény 

előkészítése folyik. Tombola-bevételekkel támogattuk a bölcsődét, óvodákat, iskolákat. Alsó- és középfokú 

intézményeink átszervezése mellett új helyet kapott a Napsugár Óvoda is. Mérföldkőnek számít, hogy a 

Mátyás Iskola megkapta az engedélyt az angol két tannyelvű oktatásra. 2007-ben megalakult a 

Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét” civil szervezet, s 2009-ben indult a Baba-Mama Klub, akikkel 

több ízben szerveztünk már babaruhabörzéket. A városrész születésnapján második alkalommal 

köszöntöttük a legfiatalabb polgárainkat. 2008 óta jelenik meg a részönkormányzat első újságja, a 

Hunyadivárosi Hírmondó. A helybéliek aktív közreműködésével valósulhatott meg a „Virágos 

Hunyadivárosért Program” . A részönkormányzat, a városrész intézményei és civil szervezetei 

összefogásával, önkéntes munka és egyéb felajánlásokkal az elmúlt évben megvalósult a Serleg utcai park 

felújítása. Két alkalommal mintegy ezerötszáz növényt ültettünk el itt: tavasszal mintegy háromszáz, 

ősszel pedig száz ember közreműködésével. Idén is szerveztünk társadalmi munkát a Napsugár Óvoda 

udvarának parkosítására, amin közel hatvan ember tevékenykedett. Példaszerű a Hunyadivárosi 

Nyugdíjas Klub tagjainak összetartása, közösségi munkája. Büszkék lehetünk arra, hogy ebben a nehéz 

társadalmi, gazdasági helyzetben is együtt maradtak, s tettvágyuk továbbra is töretlen: a társadalmi munkák 

és közösségi megmozdulások állandó résztvevői.  



A helyi rendőrségnek, illetve a városrészben több mint tíz éve – jelenleg már egyesületként – működő 

Hunyadivárosi Polgárőrségnek új vezetője lett. Lakossági fórumokat tartottunk a Mátyás király körúti 

kerékpárút építéséről, a Serleg utcai park felújításáról, a közbiztonság védelméről, az önerős 

útépítésekről, illetve a Kőrösi hegyen élők közlekedési gondjait illetően. A városrész mozgalmas 

társadalmi életét jellemzi, hogy minden hónapban történik valami a Hunyadivárosban. Jelenleg a 

régóta üres egykori „autista ház” felújítása, civil Közösségi Házzá alakítása folyik. A részönkormányzat 

támogatói tevékenysége kiterjed az itt működő intézmények, civil szervezetek és klubok patronálására. 

Segítséget nyújtottunk az oktatási intézmények udvarának rendezéséhez, parkosításához, beltéri és 

szabadtéri eszközeik megvásárlásához, szakköreik működéséhez. A Bölcsőde bútorfelújítására is 

szerveztünk gyűjtést. –támogattuk a Hunyadivárosért Egyesületet, a Nyugdíjas Klubot, a Baba-Mama 

Klubot, a polgárőr csoportot, valamint a rendőrség munkáját. A részönkormányzati keret terhére 

működtetjük a kamerarendszerünket. Az Univer ABC belső védelmi rendszerére is rákötöttünk több rögzítő 

kamerát, amely még a buszváró megfigyelésére is alkalmas, és sikerült megtartanunk az idehelyezett 

szelektív hulladékgyűjtőket. Segítettük a Virágos Hunyadiváros Programot, a Madárbarát programot  a 

járdaépítést, a „Színek, hangok az ezredfordulóról” című könyv megjelenését., s más városrészi 

kezdeményezéseket. Sokadszorra hirdettünk meg a városrész idősebb polgárai számára számítógépes 

tanfolyamokat és angol nyelvi képzéseket. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a városrész lakói közül 

többen is kaptak városi díjakat, elismeréseket. Minden évben kiadtuk a Hunyadivárosért Díjakat. 

Képviselői munkánk során havi rendszerességgel tartottunk fogadóórákat. Az itt élő emberek gondjai 

kapcsán több száz intézkedést kértünk ebben a ciklusban is. 

A városrész életével kapcsolatban naprakész információk találhatók a honlapunkon: www.hunyadivaros.hu. 

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik segítették és támogatták a közösség fontos ügyeit.  
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